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ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ

އަމިއްލަ އެކައުންޓު

އަސާސީ ޕެންޝަން
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ެއޭދ ެޕްނަޝްނެގ ާބަވްތ ބޭންކު އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތ1ު- -4
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ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން

ޮޖއިންޓް އެކައުންޓުއާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްޯރވަލް

ޯފނު / ޯމބައިލް ނަންބަރު

އަހަރުމަސްދުވަސް

އީމެއިލް - (އީމެއިލް ބޭނުންކުރާނަމަ)ކ

އީމެއިލް - (އީމެއިލް ބޭނުންކުރާނަމަ)ކ

ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ޮފނުވަން ބޭނުންވާ އެޑުރެސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑުރެސްދާއިމީ އެޑުރެސް

(މިބައި ފުރާނީ ދާއިމީ އެޑުރެސް ނޫން އެހެން އެޑުރެހެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމަ އެވެ) މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑުރެސް

ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތް

ހުރި ގާތްކަން

އިނގިރޭސި ބަހުން އެކައުންޓުުގެ ނަން/ނަންތައް 

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ
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މި ޯފމް ފުރުމުގެ ކުރިން، ޯފމާ އެކުގައިވާ "އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް" ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ. މި ޯފމާއެކު އިތުރު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 
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ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު

A
އުފަން ތާރީޚް

އަހަރުމަސްދުވަސް

އުފަން ތާރީޚް

އެކައުންޓުު ނަންބަރު (ރުފިޔާ އެކައުންޓުު)

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު
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ދާއިމީ އެޑުރެސް 

(ގޭގެ / އިމާރާތުގެ ނަން / ފަންގިފިލާ / މަގު / އަޮތޅާއި ރަށް)

(ގޭގެ / އިމާރާތުގެ ނަން / ފަންގިފިލާ / މަގު / އަޮތޅާއި ރަށް)

ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ, ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 7 ދަުވްސތެރޭ ިމ 

ފަރާތުން އެކަން ޕެންޝަން ޮއފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ބޭންކު އެކައުންޓުު "އެކްޓިވް" ކުރެވިފައިވާކަން ބޭންކު މެދުވެރިޮކށް ޔަގީން ކުރައްވާ! 

ޕެންޝަން ޮއފީސް މެދުވެރިޮކށް އެއްވެސް ޕެންޝަނެއް ނުވަތަ އިނާޔަތެއް މިހާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނަމަ, އެ ޕެންޝަނެއް 

ނުވަތަ އިނާޔަތެއް މީގެ ފަހުން ޖަމާކުރާނީ މި ޯފމުގައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.

ޯފނު / ޯމބައިލް ނަންބަރު

ބޭންކުގެ ނަން



ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ބޭނުމަށްޯފމާއި ހަވާލުވި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް

ޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް

ިމޯފމުގެ 2 ައިދ 7 ަވަނ ަބިއަގިއވާ ފަާރތްަތކާ ފުަރަތަމ ަދަރަޖިއގެ ޢާިއީލ ގުޅުމެއް ެނތް 18 ައހަުރ ފުިރފަިއވާ ދެ ހެިކްނގެ
ަމޢުލޫމާުތ ހިމަަނންވާނެެއވެ.

ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު -6

ހެކިންގެ އިޤުރާރު -8

ޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް

ޯފމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް

ޯވކްފްޯލ ނަންބަރު

ޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ސްޓޭމްޕްޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް

ޯފމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް

ޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޮސއި

ިއޤާުރުރ  ައޅަުގނޑު  ަކަމށް  ަމޢުލާޫމތު  ތެދު  ައިދ  ަޞއަްޙ  ަމޢުލާޫމަތީކ  ީދފިައވާ  ފޯމަުގިއ  ިމ   .1

ވަމެވެ. ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން ކުށެއްކަން 

އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ގޮތަުގިއ  ްނގެ  ޕްެނަޝަ އަެކއްުނަޓށް  ބްޭނކު  ަބާޔްނކޮށްފިައވާ  ަބިއަގިއ  ަވަނ   4 ފޯމުގެ  ިމ   .2

ލިބެންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު ފައިސާއެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޖަމާކުރެވިއްޖެ 

ނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ހުއްދަ ޯހދުމަކާ ނުލައި އިތުރަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ އެކައުންޓުުން އުނިޮކށް ޕެންޝަން 

ޮއފީހާ ހަވާލުކުރުމުގެ ބާރު އެކައުންޓުު ހުޅުވިފައިވާ ބެންކަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

ަވަނ   6 ަގވިާއދުގެ  ިދުނމުގެ  ޕްެނަޝްނ  ައާސީސ  ީމހްުނގެ  ދަުވްސީވ  އުމުުރްނ   .3

މާއްދާގެ ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުތުތައް 

މި ޯފމު ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ވެއެވެ.

   - ަދއަުލތުގެ ަޚަރދަުގިއ ފުލަްޓިއްމކޮށް ަބަލހައަްޓމްުނގްެނާދ ީމހެއް ންޫނ

   - ކުށެއް ާސިބތުވުމުގެ ަސަބބްުނ ަޖލަުގިއ ަބަލހައަްޓމްުނ ގްެނާދ ީމހެއް ންޫނ

   - ާދިއީމކޮށް ާރއްޖިެއްނ ބުޭރަގިއ ިދިރއުޅޭ ީމހެއް ންޫނ

ަޝުރޠެއް  ފިުރހަަމވްާނޖެހޭ  ިލބަުމށް  ޕްެނަޝްނ  ައާސީސ  ހަުށހެޅަުމށްފަހު  ފޯމު  ިމ   .4

އުނިވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުޮކށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން ޮއފީހާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

އަނބުރާ  ފައިސާއަކީ  ދޫކުރެވޭ  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  އަސާސީ  ވަނިޮކށް،  އުނިވެފައި  ޝަރުޠެއް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން އެނގެއެވެ.

ހިުރގޮތްުނ  ަބިލހަާލތު  ފާަރަތީކ  ަޙއްގުވާ  ޕްެނަޝްނ  ކާުރީނ  ފިުރހަަމ  ަވަނަބިއ   8 ައިދ   7 ޯފމުގެ  މި 
ޕެންޝަނާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް އެހެން މީހެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނަމައެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔައި އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ

މި ޯފމުގައި ޮސއިކުރަމެވެ. 

އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ 

މި ޯފމުގެ 7 ަވަނ ަބިއަގިއ  ޕްެނަޝްނ ަޙއްގުވާ ފާަރތުގެ ަބަލދުވިެރާޔގެ ގޮތަުގިއ ަބާޔްނކޮށްފިައަވީނ ައޅަުގނޑު 
ދަންނަ މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަކީ  ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. 
މި ޯފމުގައި އޭނާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. ޤަޞްދުގައި 

ނުވަތަ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި، ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން ކުށެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ

ޮސއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން

ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ އިޤުރާރު -7
މި ޯފމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ފަރާތަކީ އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ހުރިޮގތުން މި ޯފމު ފުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ 
ފަރާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރު ވަމެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި, މި ޯފމުގެ ދަށުން 
ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ އޭނާގެ ޚަރަދުތަކަށް ކަމަށާއި, މި ޯފމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ 
އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ ނުބައި ނިޔަތެއްގައި، ޮދގު މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން ކުށެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ޮސއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ1- 

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ

ޮސއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން

2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
A

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
A

ޮސއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން

ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)ޖ2- 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

A

A

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު
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ހުރި ގާތްކަން



ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނ1ް-

  ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން 

  އުމުރުން 65 ައހުަރ ފިުރފިައވާ  ީމހަަކށްވްުނ

  ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ވުން

  ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން އަސާސީޕެންޝަގެ ދެގުނަ ނުވަތަ 10,000ރ އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއް ލިބޭމީހަކަށްވުން

  ދައުލަތުން ދެވޭއެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކުން 5,000ރ އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްލިބޭ މީހަކަށްވުން.

  ޢުމުރުން 65 ައހުަރވްާނ 6 ަމްސ ވެފިައވާ ކްޮނމެ ިދވެއަްސަކށްވްެސ ޕްެނަޝްނ ިލބަުމށް އިެދ ހުށަހިެޅާދެނއެވެ.

 ރިޓަޔަރމަންޓް  ޕެންޝަނާއި އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭނީ  ޕެންޝަނަށް އެދި ޞައްޙަ 'ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު'  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަސާސީ ޕެންޝަން އިޚްތިޔާރު ނުކުރާ ނަމަ، އެފަރާތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވި ކަމުގައިވިއަސް، އަސާސީ ޕެންޝަނެއް 

ނުލިބޭނެއެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭނީ އަސާސީ ޕެންޝަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

    މޯލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ޕްެނަޝްނ ްސީކމްުނ ައާސީސ ޕްެނަޝގެ ދެގަުނ ުނަވަތ 10,000ރ އަށްވުރެ ޮބޑު އަދަދެއް ލިބޭ، އަދި/ނުވަތަ ދައުލަތުން ދެވޭ އެހެނިހެން  ޕެންޝަން ތަކުން 5,000ރ އަށްވުރެ  

ޮބޑު އަދަދެއް ލިބޭ މީހެއްނަމަ.

  ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމްޮކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ  ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށް.

  ޢުމުރުން 65 ައހުަރވެފިައވާ ިދވިެހ ަރއިްޔތެއް ަކމަުގިއިވައްސ، ިދވިެހާރއްޖަޭގިއ ިދިރުނއުޅަޭނަމ.

  އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ އެފަރާތަކަށް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. އަދި، ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވިކަން ނޭނގި، އިތުރަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ޕެންޝަން 

ޮއފީހާއި ހަވާލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

(ހ) ޕެނަްޝން ިލބުމަށް ފިުރހަމަވާންޖެހޭ ަޝރުތަުތއް 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނ2ް-

  މީލާދީ ޮގތުން ޢުމުރުން 65 ައހުަރ ފިުރފިައވްުނ

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށްވުން

  ޢުމުރުން 65 ައހުަރ ފުުރމުގެ 6 ަމްސދަުވްސ ކިުރްނ، ޕްެނަޝަނށް ަބލާ އުމުުރ ހަަމވާ ަކމުގެ ޯނިޓްސ، ިމ ްސީކްމގެ ަބިއވިެރްނަނށް، ޕްެނަޝްނ އީޮފހްުނ ފުޮނވެާނއެވެ.

(ހ) ޕެނަްޝން ިލބުމަށް ފިުރހަމަވާންޖެހޭ ަޝރުތަުތއް 

(ށ) އާަސީސ ޕެނަްޝން ނިުލބޭނެ ޙަާލތަްތއް

  ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ޢަދަދު ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ޯފމިއުލާ ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.

  އަސާސީ ޕެންޝަންގެ މިންވަރު  = 5,000 - ( މޯލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ޕްެނަޝްނގެ %50 +  ަދއަުލތްުނ ދެވޭ އެހިެނހްެނ  ޕްެނަޝްނގެ 100%) 

  އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބެން ފަށާނީ 65 ައހުަރ ފިުރހަަމވެ، ައިދ ައާސީސ ޕްެނަޝްނ ިލބަުމށް ަކނަޑައޅާފިައވާ އެހްެނ ަޝުރތުތައް ހަަމވާ ފާަރތަްތކްުނ ައާސީސ ޕްެނަޝަނށް އިެދ ފްޯމ ހަުށހަޅާ ތީާރޚްުނ ފިެށގްެނެނވެ.

(ނ) އާަސީސ ޕެނަްޝންގެ ގޮތުގިައ ިލބޭ ިމންވަރު

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 14 ަވަނ ާމއާްދގެ ަދށްުނ ަޝުރތު ހަަމވަާނަމ، ީމލީާދ ގޮތްުނ ޢުމުުރްނ 55 ައހުަރ ފިުރހަަމވުމްުނ (55 ައހާަރިއ 65 ައހާަރިއ ދެމެދު ކްޮނމެ 

ތާރީޚެއްގައިވެސް) އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްޯރވަލް އަށް އެދި ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ަވަނ ާމއާްދގެ (ދ) ަގިއވާ ގޮތްުނ، ިރަޓަޔރަމްންޓ ޕްެނަޝްނ ްސީކްމގެ ަބިއވިެރއެއްގެ ިރަޓަޔރަމްންޓ ޭސިވްނގްްސ އަެކއްުނޓަުގިއ، އީެމހެއްގެ ޢުމުުރްނ 55 ައހުަރ ހަަމވިާއުރ 

ނުވަތަ "އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްޯރވަލް" އަށް އެދި ހުށަހެޅި އިރު، ޖަމާވެފައިހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު، ޕެންޝަން ޮއފީހުން ޕެންޝަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާޮގތަށް ބަހާލުމުން ޮކންމެ މަހަކަށް 
ޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ދެގުނައަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ދެވިދާނެއެވެ.

  ިހާސބު ކާުރެނ ގޮތް: އާރީލ ޕްެނަޝްނ ިވތްޑްރަޯވލް ައށް އިެދ ހަުށހަޅިާއުރ ިރަޓަޔރަމްންޓ ޭސިވްނގްްސ އަެކއްުނޓަުގިއ ހިުރ ަޢަދދު ގެއަްލްނ އިެއރެއަްގިއ ާރއްޖަޭގިއ އެ އުމުުރަގިއ އެވްރެޖުކޮށް ދިުނޔަޭގިއ ހްުނާނެނ 
ކަމަށް ބަލާ މުއްދަތު (ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ). މި ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ތާވަލް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  "އާރީލ ޕްެނަޝްނ ިވތްޑްރަޯވލް" ައށް އިެދ ހަުށހެޅުމްުނ، އެ ހަުށހެޅާުމމެދު ޕްެނަޝްނ އީޮފހްުނ ިންނިމގޮތް އެ ފާަރަތަކށް ައްނގެާނއެވެ. ައިދ އެފާަރަތަކށް އިެންނމުމެއް ައލްުނ ަބަލިއިދުނަމށް އިެދ ހަުށހެޅުމުގެ ަޙއްޤުވްެސ 
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ) އާރީލ ޕެނަްޝން ިވތްޑްރޯވަލް

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ޮކންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ޢުމުރުން 65 ައހުަރ ފުުރމްުނ ޕްެނަޝްނގެ ގޮތަުގިއ އަެބިއވިެރައަކށް ކްޮނމެ ަމހަކު ިލބެޭނ ފިައާސގެ ަޢަދދު ިހާސބު ކުރެވެޭނއެވެ. 

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއެއް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު" ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އެބައިވެރިއެއްގެ ޢުމުރުން 65 ައހުަރ ފުުރމްުނ ޕްެނަޝްނގެ ގޮތަުގިއ 

ޮކންމެ މަހަކު ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ.

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހުސްވަންދެން، ނުވަތަ ބައިވެރިއަކު ނިޔާވަންދެން، މީގެ ތެރެއިން ކުރިން ހިނގާ ކަމަކާހަމައަށް، ޮކންމެ 

މަހަކު ދެވޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއެއް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު" ހުށަހެޅުން ލަސްޮކށްފިނަމަ، ޢުމުރުން 65 ައހުަރ ފުުރުނ ަމހްުނ ފިެށގްެނ ޕްެނަޝްނ ދްޭނ ފަށާ ަމހާ ހަަމައށް ުނދިެވ ހިުރ ފިައާސ ަގނޑުކޮށް 

ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ިރޓަަޔރމަންޓް ޕެނަްޝަނށް ފިައާސ ިހާސބު ކުރާ އޫުޞލު
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ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމ3ު-

 ޯމލްޑިވްސް  ޕެންޝަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޮއފީސް 

 ރަށު ކައުންސިލް، އަޮތޅު ކައުންސިލް، ސިޓީ ކައުންސިލް 

 www.pension.gov.mv ްޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓ 

(ހ) ިލބެންހުންނާނެ ަތނަްތން

 ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލާ ކަންތައްތައ4ް-

  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޯފމެއްޯތ

 ބޭންކު އެކައުންޓަކީ ޞައްޙަ ބޭންކު އެކައުންޓެއްޯތ

 ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ/ލިބެމުންދާ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމ5ަ-

  ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ، "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތް" ކަމުގައި މި ޯފމުގައި ލިޔެފައިވާ ފަރާތުން, ނުވަތަ ޕެންޝަން ލިބެމުންދިޔަ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ/ބެލެނިވެރިޔާ އަމިއްލައަށް 

ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް މެދުވެރިޮކށް، 7 ދަުވހުގެ ތެރަޭގިއ, އެފާަރތެއްގެ ަމުރާސިބތުކިުރ ިލޔާުމިއ ައިއ.ީޑ ކާޑުގެ ކީޮޕ ޕްެނަޝްނ އީޮފހަށް ފުޮނަވްނ ވެާނއެވެ.

 ޕެންޝަން ފައިސާ އުނިއިތުރު ގެނެވޭ ޙާލަތ6ް-

  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިގެން

  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ދެވިގެން 

 ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނ7ް-

  ބޭންކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދާ މެދު ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، އިތުރަށް ބެލުމަށް އެދި ޕެންޝަނާބެހޭ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްްފަހު ޝައްކުވާ މުއްދަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކާއެކު، ޕެންޝަން 

ޮއފީހަށް ހުށަހަޚަންވާނެއެވެ. 

  ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމް ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުންނާއި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ރަށު ޮއފީހުން ނުވަތަ އަޮތޅު ޮއފީހުން ވެސް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

 ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރާ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށެވެ. އެކައުންޓު ވާންޖެހޭނީ ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ 

ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ހިމެނޭޮގތަށް ހުޅުވާފައިވާ ޮޖއިންޓު އެކައުންޓަކަށެވެ.

  ބޭންކު އެކައުންޓުުގެ ތަފްޞީލް ބޭންކުން ދީފައިވާ ޮގތަށް  ޯފމުގައި ރަނގަޅަށް ލިޔުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ޯފމުގައި ލިޔާ އެކައުންޓު ނަންބަރުގައި ނުވަތަ އެކައުންޓު ނަމުގައި ކުޑަވެސް ތަފާތެއްވާނަމަ، 

ޯފމު ބާޠިލް ވާނެއެވެ. އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ޯފމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ. ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ކަންތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޯފމެއް އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަޯތ ބޭންކުން ޗެކު ކުރާއިރު، ޞައްޙަނޫން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޯފމުގެ ވެރި ފަރާތަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުން އެކަން އަންގާނެއެވެ. މިހާލަތުގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ "ބޭންކު އެކައުންޓުު 

ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކައުންޓުުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ޯފމް" އެވެ. އަލުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

  ޕެންޝަން ޖަމާކުރުމަށް އެދި ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޮޖއިންޓު އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ޮޖއިންޓު އެކައުންޓަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން، ޮޖއިންޓު އެކައުންޓުުގެ 

އަނެއް ބައިވެރިޔާ އެފައިސާ ނަހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުން ފަދަ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި ޮޖއިންޓު އެކައުންޓުު ހުށަހެޅި ފަރާތެކެވެ. 

  ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޖަމާޮކށްދެވޭނީ  ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ  ޕެންޝަން ޙައްގުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ޮގތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހިންގާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ދިވެހި ފައިސާއިން މުޢާމަލާތްކުރާ އެއް އެކައުންޓުަކަށެވެ. (ޯނޓް: އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް އަދި ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ތަފާތު އެހެން އެކައުންޓަކަށް 
ޖަމާކުރާ ޮގތަށް ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެ).

ް (ށ) ޕެނަްޝން ފިައާސ ޖަމާކުރުމަށް ހަުށހަޅާ ބޭންކް އެކައުންޓ

 ޕެންޝަނަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯފމު" ގެ 1 ިއްނ 6 ައށް ވާ ަބިއތައް ފިުރހަަމކަުރްނވެާނއެވެ.

  ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަލި ހާލުގެ ސަބަބުން  ބަދަލުގައި ބަލަދުވެރިޔާ ޯފމު ހުށަހަޅާނަމަ،  ޯފމުގެ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

  މި ޯފމުގައި "ބަލަދުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ މީހާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށެވެ. 

  މި ޯފމުގެ 8 ަވަނ ަބިއަގިއ ހިެކވިެރްނގެ ގޮތަުގިއ ަބާޔްނކަުރްނވީާނ ޕްެނަޝްނ ަޙއްޤުވާ ފާަރތް ައިދ ަބަލދުވިެރާޔ ަދްނަނ ައިދ ިމ ދެފާަރތިާއ ފަުރަތަމ ަދަރަޖިއގެ ޢިާއީލ ގުޅުމެއް ެނތް 18 ައހުަރ ފިުރފިައވާ ދެ 

މީހުންނެވެ. 

  ޯފމު ފުރުމުގައި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޯފމު ބާޠިލުޮކށް އަލުން ޯފމު ހުށަހެޅުމަށް އެންގޭނެއެވެ. 

(ނ) ޕެނަްޝަނށް އެދޭ ފޯމު ފުރާނެ ގޮތް

  ރަށު ކައުންސިލަށް، އަޮތޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެ

 ޕެންޝަން  ޮއފީހަށް  ހުށަހެޅިދާނެ

  އީމެއިލުން ނުވަތަ ޖެމްސުންވެސް ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ޮފނުވިދާނެ.

  ވައިބަރ ނަންބަރު 7331441 މެދުވިެރކޮށްވްެސ ފުޮނިވާދެނ

(ބ) ޕެނަްޝަނށް އެދޭ ފޯމު ހަުށހެޅުން

  ޕެންޝަން ޮއފީސް ނޫން އެހެން ޮއފީހަކުން ޯފމާއި ޙަވާލުވާނަމަ، ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ޯފމް ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްޯތ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި "ޯފމާއި ހަވާލުވި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް" ޮއންނަބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

(ކ) ފޯމިާއ ޙަވާލުވުން (އީޮފްސ ބޭނުމަށް)

  ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، "މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާ ޯފމް" ފުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހުށަހަޅާ ޯފމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމަތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

  ބޭންކު އެކައުންޓު ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރަން އެދޭނަމަ "ބޭންކު އެކައުންޓުު ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކައުންޓުުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ޯފމް" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ޅ) މަޢުލޫމާތު ަބދަލުވެގެން ފޯމު ހަުށހެޅުން 


